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Beste buurtbewoner. Deze folder 
werd bij u bezorgd door iemand van 
ons actiecomité en wil een stand van 
zaken geven over het natuurgebied de 
Groene Delle te Stokrooie én meteen 
ook vooruitkijken naar de toekomst.

Een politieke deal
Zeven jaar actie voeren, tijden van 
hoop en onzekerheid kenden een 
voorlopig einde met de beslissing 
van de Vlaamse overheid om 26 ha van 

ons mooie natuurgebied in te palmen  
voor industrie. Uiteindelijk hebben 
de meerderheidspartijen onderling 
en vooral onder grote druk van de 
industrielobby een deal gesloten 

waarvan de natuur, het milieu en de 
burger het grootste slachtoffer dreigen 
te worden. 

Het eeuwige dilemma:  
natuur versus economie
Het verlies voor de natuur is enorm 
en toch durven politici spreken van 
“een evenwicht tussen natuur en 
economie”. Natuurgebied verwoesten 
kan nooit een voorwaarde zijn om 
werk te creëren en het ballonnetje 

dat er nood zou zijn 
aan industriegrond 
in Limburg is lang 
doorprikt. Limburgse 
werkgeversorganisaties 
schieten niet alleen 
met spek maar zelfs 
met ‘hele varkens’ 
als ze beweren dat 
industrie in de Groene 
Delle “essentieel” is 
voor de toekomst van 
Limburg. Alsof een 
goede ligging voor een 
handvol bedrijven onze 
algemene welvaart van 
morgen gaat bepalen. 

Het algemeen belang
De negatieve effecten 
van een industriezone 

in Stokrooie zijn voor mens, natuur 
en milieu véél ingrijpender en nooit te 
compenseren. De Vlaamse regering 
hakt in op een mooi aaneengesloten 
natuurgebied met uitzonderlijke en 

onvervangbare natuurwaarden. De 
functie van stapsteen en verbinding 
binnen het vijvergebied van Limburg 
gaat grotendeels verloren want het 
natuurgebied De Groene Delle wordt 
met 1/3de geamputeerd. Helemaal 
geïsoleerd, verhakt en verknipseld 
kan De Groene Delle in de toekomst 
dan nog moeilijk een economische 
meerwaarde betekenen voor de 
natuurbeleving en het toerisme. 
Dit laatste toch een belangrijke 
economische pijler in Limburg. 
En tenslotte steelt deze regering 
schaamteloos 26 ha kwaliteitsvol 
nabijgelegen natuur van de gewone 
burger om ze weg te schenken aan 
enkele bedrijven. “Het algemeen 
belang” is dus ver te zoeken.

Politieke druk
Wij hebben met een wandeling en 
een Big Splash in het Koèt alsnog 
getracht het tij te keren doch de 
bedrijfslobby had ondertussen de 
deuren van de ministerkabinetten 
al ‘plat gelopen’ met het gekende 
gevolg. We hebben daarom samen 
met verschillende natuurverenigingen 
en goedmenende politici een verder 
actieplan uitgewerkt. Meerdere 
leden van het parlement hebben in 
de Kamercommissie leefmilieu en 
omgeving inmiddels het beleid van de 
minister zwaar op de korrel genomen 
en ook achter de politieke schermen 
wordt er intens druk uitgeoefend. 
Bij de recente vraagstelling in de 

Kamercommissie van 22 september 
over de Groene Delle is gebleken dat 
de meerderheid niet langer op één lijn 
zit. Hopelijk wordt dit kleine barstje 
spoedig een flinke scheur en kan de 
zoekzone als industriegebied voor de 
Groene Delle definitief van de kaart.

Benefiet ‘Groene Delle Happening’ 
op vrijdag 20 november
Buiten de politieke druk is het 
belangrijk om ook maatschappelijk 
de druk hoog te houden en 
daarvoor zijn verdere acties 
nodig. Het actiecomité steunt 
volledig op vrijwilligers en de 
bijdragen van sympathisanten. 
Kosten voor juridische bijstand 
en verder procederen zullen 
immers hoog oplopen. Daarom 
organiseren we op vrijdag 20 
november een benefietavond 
“Groene Delle Happening” in het 
Ontmoetingscentrum te Stokrooie 
met de R&B band “Different” en als 
speciale gast Stijn Meuris. 
Alle artiesten en ook presentator 
Ronny Boussu verlenen gratis hun 
medewerking aan deze avond.  
Gratis inkom vanaf 20 uur. 

Helpende handen zijn altijd welkom. 
Je kan contact opnemen met Erik  
Van Den Abbeele 0476 35 43 84 of 
Wilfried Croux 0477 48 56 38.

De Groene Delle moet groen blijven Benefietavond op 20 november


